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Bongerdnieuws
De eerste schooldag zit er weer op. Wat fijn om de
kinderen en u weer te zien! Ook al is de situatie nog
anders en voelt het een beetje afstandelijk.
Een speciaal welkom voor de nieuwe kinderen. We hopen
dat jullie een fijne tijd zullen hebben op de Bongerd.
We hopen dat iedereen uitgerust is en weer met veel
energie aan de slag kan gaan.
We weten dat de vakantie niet voor iedereen leuk was en dat er ook verdriet is. Aan deze
mensen denken wij in het bijzonder.

Startgesprekken
Morgen ontvangt u informatie over de startgesprekken. Wilt u de informatie goed doorlezen?
De gespreksplanner is vanaf morgenavond 20.00 uur tot vrijdag 4 september 12.00 uur open.

Vragen omtrent corona
De afgelopen dagen hebben we wat specifieke vragen gekregen rondom corona. U kunt
informatie vragen aan de huisarts, GGD of de situatie met ons overleggen. Bij dit Bongerdnieuws
voegen wij drie “beslisbomen” toe. Een handig hulpmiddel om snel te zien of uw kind wel of niet
naar school kan komen.

Pro Wise
Beste ouder/verzorger,
Uw zoon/dochter heeft van school toegang gekregen tot Rekentuin, Taalzee en/of Words&Birds.
Dit zijn online oefenprogramma’s van Prowise Learn voor rekenen, taal en Engels voor naast de
methode. Deze programma’s zijn zowel op school als thuis te gebruiken. Spelenderwijs en online

oefenen op je eigen niveau De opgaven die je kind maakt met Prowise Learn zijn volledig
afgestemd op wat hij/zij kan. Dit is mogelijk doordat zijn/haar vaardigheidsniveau continu, na
elke opgave opnieuw berekend wordt. Prowise Learn is 100% adaptief, dit betekent voor je kind:
● De opgaven zijn altijd gebaseerd op het eigen niveau, niet op leerjaar of leeftijd.
● Het programma groeit met uw kind mee en wordt vanzelf uitdagender. Is het te lastig? Dan
doet het programma een stapje terug.
● Alle relevante lesstof van rekenen en taal komt vanzelf aan bod, zonder dat de leerkracht hier
iets voor hoeft in te stellen.
● Leuke spellen met beloning, uw kind ontvangt direct feedback en ervaart succes.
● Inzicht in de resultaten en inzet via de groeikaart. Inzichten uit de wetenschap voor eerlijke
kansen voor uw kind.
Op basis van wetenschappelijke inzichten over hoe kinderen leren is Rekentuin in 2007 ontwikkeld
door de Universiteit van Amsterdam (UvA). Wegens succes heeft de UvA in 2009 Prowise Learn
opgericht. Inmiddels biedt Prowise Learn meer dan 300.000 kinderen uitdaging op hun eigen
niveau met haar oefenprogramma’s die 100% adaptief zijn. Ongeacht leeftijd of leerjaar ervaart
uw kind uitdaging, succeservaring, dus motivatie en plezier in het oefenen. Zo krijgt uw kind de
kans zijn of haar talenten voor de kernvakken optimaal te ontwikkelen. Wij wensen uw kind(eren)
veel speelplezier in de Prowise Learn-wereld!
Met dank en een hartelijke groet,
Het Prowiseteam

Trefwoord
Het thema voor deze week is “Startweek”. Na een lange periode van vrijheid en uitrusten, is het
vast leuk om elkaar weer te zien! Hoe kijken de kinderen aan tegen de start van het schooljaar?
Wat verwachten ze van dit schooljaar?
Jezus vertelt de leerlingen een verhaal over een mosterdzaadje. Het is nu nog klein, maar straks
zal er een struik uitgroeien. Zo is het ook met het geloof en vertrouwen. Zelfs als dat maar heel
klein is, zal het groeien.

Agenda
7 september: Startgesprekken (middag)
9 september: Startgesprekken (middag en avond)
21 september: Schoolfotograaf

